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Abstract 
Technology evolves quickly, with innovative ideas growing everywhere. Still, no technology 

is anywhere near challenging the mouse and keyboard for navigation of your standard 

computer. This study focuses on comparing the traditional technologies of mouse and 

keyboard with the new technology of gestures - in this case Leap Motion - in purpose of 

finding how the usage differs and what the potential users want from the competing 

technology. The experiment was executed in a controlled environment, with as few external 

factors as possible. We found that although the test subjects found Leap Motion fun, the test 

subjects do not want to surf the web with gestures. Comparing the efficiency of use, mouse 

and keyboard took much less time, although this was expected due to experience with the 

traditional technology. The test subjects proposed Leap Motion to be used for playing 

games, 3D-modelling and for people with disabilities. Our conclusion, however, was that 

this technology could be successfully used in everything from hospitals to the industry, or in 

public places where it is important not to spread infections. We also discuss the pros and 

cons of Leap Motion in comparison with other gestural technologies. 
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Förord 
Tack till vår handledare, Eva Lindh Waterworth, för alla tips och pepp. Stort tack också till 

våra 13 försökspersoner, utan er hade det inte blivit mycket till experiment.  
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1. Inledning 
Under årens lopp har det gjorts många framsteg inom utvecklingen av teknik för 

människa-dator interaktion. Trots de nya innovativa idéer och tekniker som utvecklats på 

senare år har det fortfarande inte utvecklats något som ersatt de traditionella teknikerna för 

interaktion, som tangentbord och mus. Däremot finns det idag fullvärdiga komplement till de 

traditionella teknikerna, som röststyrning och touch-teknik. Idag blir det även mer och mer 

vanligt förekommande att teknik som med hjälp av gester kan styra datorn, något som 

spelindustrin länge dragit nytta av, bland annat via Microsoft Kinect och Nintendo Wii. 

I denna undersökning studeras skillnaderna mellan användningen av de traditionella 

teknikerna, mus och tangentbord, och den gestbaserade tekniken Leap Motion för 

interaktion med datorn.  Detta för att undersöka vilken teknik som användare helst vill 

använda och ser en framtid för, men också för att se vad som eventuellt kan behövas 

utvecklas för att Leap Motion ska kunna konkurrera med de traditionella teknikerna i 

vardaglig användning. Anledningen till detta är för att vi alltid har varit fascinerande av nya 

teknikers intåg. Det är intressant för oss att se vilka olika utvecklingsmöjligheter som 

tekniken har och som kan forma sättet vi använder och ser på teknik i framtiden. 

1.1 Frågeställning 

Hur ser användningen ut av gestbaserad teknik, exempelvis Leap Motion, i jämförelse med 

traditionell teknik, som tangentbord och mus, ur ett användarvänlighetsperspektiv? Frågor vi 

med denna undersökning försöker besvara:  

 Vilken teknik föredrar försökspersonerna? 

 Hur används de olika teknikerna? 

 Är gestteknik något för framtiden och till vad kan den vara användbar?  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra användares uppfattning av gestbaserad 

navigering och traditionell navigering. Perspektivet i vår undersökning är att urskilja hur 

målgruppen använder sig av respektive teknik samt hur respektive teknik kan påverka 

effektiviteten för den specifika uppgiften.   

1.3 Avgränsningar 

Eftersom vi valde att rikta in oss på Leap Motion som gestteknik, då vi ville begränsa oss till 

mindre handgester, valde vi att inte ta med liknande produkter, såsom Microsoft Kinect, med 

flera. Leap Motion är en teknik som läser av hårfina hand- och fingerrörelser till skillnad från 

till exempel Microsoft Kinect som läser av helkroppsrörelser. På sikt bör Leap Motion vara en 

lämplig teknik för att kunna användas i offentlig miljö, till exempel i museum där det är 

många personer som rör sig samtidigt. I en sådan miljö är det viktigt att tekniken inte läser 

av större kroppsrörelser eller störs av förbipasserande. Leap Motions design gör att den med 

lätthet kan användas både i publika sammanhang och framför hemdatorn. Leap Motion är en 

relativt okänd produkt för många, vilket är en ytterligare anledning till att den är mer 

intressant att utforska mer om.   
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1.4 Metod 

Vi har valt att utföra en litteraturstudie, experiment och enkäter för att samla in data. Detta 

för att först samla tidigare kunskap från området, sedan själva kunna göra en jämförelse där 

vi har makt att påverka vilka verktyg som används och till vad. Enkäten använder vi för att 

mäta upplevelser hos de som varit med i experimentet. Vi använder oss av en kvantitativ 

metod eftersom vi vill kunna jämföra olika tekniker mellan varandra och analysera hur olika 

användare tar till sig gester när de interagerar med en viss sida. Den information vi inte får 

från enkäten kan vi få från att observera experimenten. Det ger oss en bättre inblick att iaktta 

det försökspersonerna gör omedvetet eftersom vi inte får ut samma information genom att 

ställa en direkt fråga. 

Under litteraturstudien valde vi att fokusera på gester och kroppspråk, där främst Axtell 

(1999) med sin uppdelning av gester och McNeill (1992) med beskrivningar av det instinktiva 

gestspråket fångade vår uppmärksamhet. Ett annat område vi läste in oss på var naturliga 

användargränssnitt, där vi fokuserade på SMaG-ramverket av Ghalwash och Nabil (2013) där 

de nya sätten att interagera med teknik beskrivs och problematiseras. Vi använde oss av både 

tryckta och elektroniska källor. Flera av de elektroniska källorna var från produktutvecklares 

egna webbsidor, där de skriver tekniska specifikationer över deras produkter och tjänster. 

2. Relaterad forskning 
Under denna del kommer vi att ta upp relaterad forskning och historik om gester på ett 

generellt plan samt en förklaring av naturliga användargränssnitt. 

De senaste åren har det utvecklats många olika input-enheter som baseras på ett naturligt 

gränssnitt. Många av de nya teknikerna skapas för att vara kompatibla med olika plattformar, 

för att skapa så stor utbredning som möjligt. Det är inte längre bara stationära datorer eller 

bara en speciell telefonmodell som produkter utvecklas till, utan ofta är målet för nya 

tekniker att komma ut till så många olika plattformar som möjligt. 

Gesttekniken tar sig i uttryck i många olika former. Allt från handskar med sensorer (NFC 

World, 2014) till saker som Myo, ett armband som med hjälp av EMG-sensorer mäter 

aktiviteten i armen för att se vilken gest din hand gör, samtidigt som den fångar upp alla 

rörelser du gör med armen (Thalmiclabs, 2014). 

Ibland används även vanliga webbkameror för att läsa av gester. Exempelvis via små 

projekt i JavaScript (Wu, ej daterad), som används direkt i webbläsaren för att visa Power 

Point-presentationer, eller PointGrab (PointGrab Ltd., ej daterad), som styr både TV-

apparater och datorer och är mer avancerad mjukvara till Windows, Linux och Android. 

Ytterligare en version är eyeSight, som kan användas både med vanliga webbkameror och 

med mer avancerad teknik, såsom 3D-sensorer och IR-illumination (eyeSight, ej daterad). 

Utöver gestteknik finns många andra olika typer av input-enheter som baserar sig på ett 

naturligt användargränssnitt, varav några är röststyrning, ansiktsigenkänning och smartTV. 

På spelmarknaden finns ett flertal olika rörelsefångande tekniker, av vilka den mest 

framgångsrika har varit Microsofts Kinect som lanserades 2010. Den teknologin bygger på att 

spelarens position och rörelser läses in med hjälp av infraröd laser, vilket innebär att ljuset i 

rummet inte har lika stor betydelse. (Xbox, ej daterad). 

En teknik som smartphones och datorer har börjat använda sig av allt mer är 
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ansiktsigenkänning, en teknik som analyserar egenskaper hos en persons ansiktsbild för att 

automatiskt identifiera och verifiera personen utifrån en digital bild eller video (Human 

Recognition Systems, 2014). Smartphones har även blivit stora inom röststyrningsområdet. 

Siri, Apples röststyrningsfunktion, har blivit allmänt känd och kan göra saker såsom att 

ringa, ta anteckningar och schemalägga aktiviteter (Apple, 2014). Liknande teknik finns 

också till andra typer av plattformar. 

Idag använder vissa företag som utvecklar smartTV sig av gestteknik via en typ av kameror 

som läser av röst och gester för uppspelning/visning av innehåll på TV:n. LG har en smartTV 

där deras kontroll, Magic remote, har en rörelsesensor som gör det möjligt att styra TV:n 

genom att gestikulera med handen när man håller i kontrollen (LG, 2014). 

Undersökningar som jämför gester med traditionell teknik har gjorts framförallt inom det 

medicinska området - där handlar det om att undvika att sprida infektioner (Grätzel, Fong, 

Grange, Baur, 2004). I de undersökningarna har framförallt Microsoft Kinect använts (Gallo, 

Placitelli, Ciampi, 2111; Tan, Chao, Zawaideh, Roberts, Kinney, 2013). Ebert et al. (2012) 

gjorde en sådan undersökning och fann att användarna vande sig vid tekniken efter 10 

minuter i genomsnitt, samt att det tog användarna 1.4 gånger så lång tid att utföra uppgiften 

med gestteknik än med mus och tangentbord. Där fastslog man också att vanan med 

programvaran som användes vid uppgiften spelade stor roll för hur effektiv användaren var. 

2.1 Gester 

Beroende på var och vilka vi är så har vi olika sätt att använda både det talande språket och 

vårt kroppsspråk. Det talade språket skiljer sig mer åt mellan olika länder runt om i världen 

än kroppsspråket. Skillnaderna för kroppsspråket ligger mellan individerna - samma 

betydelse kan gå fram med många olika gester (McNeill, 1992). Gester och kroppsspråk är ett 

effektivt sätt att kommunicera på, ibland kan det till och med vara ännu effektivare än det 

talande språket. Det gäller att inte underskatta vilken makt som gesterna och kroppsspråket 

besitter. Varje dag, nästan instinktivt, använder vi händerna, huvudet och kroppen för att 

uttrycka oss. Gester kan ses som genvägar. Utan gester skulle världen vara färglös och statisk 

(Axtell, 1999). 

Axtell (1999) nämner att vissa antropologer delar in våra handlingar och gester i tre 

huvudkategorier: instinktiva, kodade och förvärvade. När man uttrycker en tanke använder 

man både det talade språket och ens instinktiva gester. Dessa hänger samman på så sätt att 

de förstärker varandra, och måste därför koordineras för att beskriva samma tankebild. 

Annars kan munnen säga en sak medan resten av kroppen säger något annat. Vi använder 

oss av våra gester utan att lägga mycket tanke på dem, nästan omedvetet. (McNeill, 1992). 

Kodade gester kallas också ibland för tekniska gester (Axtell, 1999). Dessa kodade gester 

skapas av etablerade överenskommelser (Axtell, 1999) och är till skillnad från alla andra 

gester en del av ett formellt signalsystem (Morris, 1982). Morris (1982) menar att alla gester 

hänger ihop med varandra enligt strängt formulerade principer, som bokstäverna och orden i 

ett verbalt språk. 

Förvärvade gester är gester som är socialt betingade (Axtell, 1999). De har uppstått och 

samlats i skilda samhällen utan någon som helst speciell logik, förutom att de används och 

upprätthålls av traditioner. Förvärvade gester är motsatsen till instinktiva, och har stora 
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skillnader både kulturellt och geografiskt. 

2.2 Användargränssnitt 

Vårt sätt att uttrycka oss bör avspeglas i tekniken. Ett användargränssnitt som känns 

naturligt innebär både att användaren har lättare att förstå och lära sig använda produkten, 

men kan också innebära att det inte krävs extra hårdvara för att använda produkten. För att 

navigera systemet krävs alltså bara att man använder till exempel hand, röst eller blick, vilket 

i sin tur innebär att navigeringen blir mindre artificiell och kan användas även vid känsligare 

tillfällen - vid operation eller matlagning, till exempel. Naturliga användargränssnitt (Natural 

User Interfaces) handlar om att kunna använda våra dagliga kunskaper som vi har vant oss 

vid när vi interagerar med teknik, så som att skriva, gestikulera, tala, gå och plocka upp saker 

(Sharp et al., 2011). 

Detta nya forskningsfält och dess kommersiella utveckling står inför en rad svåra 

utmaningar. Till exempel utmaningen att utveckla ett gemensamt ramverk och samtidigt 

främja innovation och kreativitet (Seow et al., 2010). 

I ett försök att utveckla området arbetades bland annat ramverket SMaG (Speech, 

Manipulations and (in-air) Gestures) fram, som behandlar de olika navigeringstyperna. 

Ramverket baseras på produktens utseende, känsla och design. Ramverket vidareutvecklades 

från ramverket STaG (Speech, Touch and Gestures), eftersom navigering inte längre bara 

utförs med touch och i 2D utan också med luftgester i 3D (Ghalwash & Nabil, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar SMaG-modellen över de olika sätt som finns att manipulera teknik 

med - händer, gester och tal. 
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I och med att teknikens utveckling har eskalerat de senaste åren har det skapats ett behov av 

ett ramverk för hur man ska designa och tänka med organiska användargränssnitt (Organic 

User Interface; OUI). Ett OUI är ett gränssnitt som är naturligt, det ska "kännas bra" och 

värderas efter utseende, känsla och design. Man går från att använda mus och tangentbord 

till att manipulera data utan något annat än ens röst, ögon och händer (Ghalwash & Nabil, 

2013). Ghalwash och Nabil (2013) skriver också om hur man bäst använder luftgester, samt 

hur man inte bör använda dem. De menar att gester är en passande teknik för stora skärmar, 

teknik i hemmet, medicinsk vård där steril miljö är ett måste; men inte för publika platser, 

system som används av många personer eller där risken för fel är stor. 

Ett problem som dessa nya gränssnitt står inför är att försöka hitta det naturliga, kunna 

tydliggöra kontrasten mellan vanliga datorgränssnitt som använder sig av artificiella 

kontrollenheter som man måste lära sig och det naturliga i gester, tal och så vidare. (Malizia 

& Bellucci, 2012). Det kan vara en svår uppgift för gränssnittsdesignern att hitta och välja 

gester som känns naturliga för användaren. Vid design av gestbaserade system bör hantering 

av felaktiga gester tas med i beräkningen. Både de gester som systemet uppfattar trots att 

användaren inte menade att göra dem och de gester som användaren försöker göra men 

systemet inte uppfattar (Ghalwash & Nabil, 2013). Det är fortfarande så idag att användaren 

måste anpassa sig till utvecklarens val om hur användaren ska interagera med tekniken 

(Malizia & Bellucci, 2012). Malizia & Bellucci (2012) menar att användarna bör kunna 

interagera med tekniken med samma gester som de använder i det dagliga livet. Värt att ha i 

åtanke är att användarnas gester kommer att skilja sig åt eftersom gesterna har utvecklats i 

olika miljöer och kulturer. 

Genom att tillgodose användaren med olika uppsättningar gester kan användaren 

använda de gester den anser vara naturliga i just den kontexten. Det måste inte 

nödvändigtvis finnas ett enda rätt svar på vilken gest som är den rätta, utan det finns snarare 

en uppsättning rätta gester för varje situation (Allport et al., 1995). 

3. Experiment med Leap Motion  
I denna del beskriver vi mer ingående hur experimentet och enkäten är utformade, samt 

urvalet till vårt experiment. Vi avslutar avsnittet med kritik av metod och urval.  

3.1 Urval 

I undersökningen valde vi att använda snöbollsurval som urvalsmetod. Snöbollsurval är 

lämpligt när personer ur en viss population är svåra att lokalisera. Detta urval utförs genom 

att samla data från några få personer ur målpopulationen som går att lokalisera, sedan 

tillfrågas varje försöksperson om andra passande personer ur samma population för 

undersökningen (Rubin & Babbie, 2010). Vår målpopulation är datoranvändare och eftersom 

det är en sådan stor grupp av individer har vi valt att begränsa oss till att fråga personer över 

18 år som vi vet är datoranvändare, både studerande och yrkesarbetande. Med tanke på 

tidsperspektivet, både att vi uppskattade att experimenten skulle ta cirka 20 minuter samt att 

vi inte hade mycket tid till förfogande för att utföra experimenten, slutade vår urvalsstorlek i 

13 personer.  
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3.2 Tillvägagångssätt 

Den experimentella studie som vi utfört var ett kvasiexperiment, vilket är en typ av 

experiment där man saknar möjligheten att slumpmässigt fördela undersökningsobjekt på en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp (Bryman, 2012). Vi använde inte oss av någon 

kontrollgrupp utan istället lät vi alla deltagare använda båda tekniker (mus och tangentbord 

samt Leap Motion) i experimentet eftersom det kräver färre försökspersoner. Experimentet 

valde vi att utföra i en kontrollerad miljö, eftersom vi ville att försökspersonerna skulle kunna 

känna att de kunde ta god tid på sig för inlärning av den nya tekniken utan att känna stress 

från omgivningen. 

I rummet där experimentet höll till hade vi ställt upp en laptop med 13” skärm och Leap 

Motion. För att dokumentera experimentet hade vi också ställt upp en annan laptop med 

vilken vi filmade försökspersonerna. Se figur 2 för hur denna uppställning såg ut. 

 

 

Figur 2 

 

Under genomförandet av experimentet var endast en försöksperson inne i rummet åt gången. 

Innan experimentet började förklarade vi tydligt för försökspersonerna hur experimentet 

skulle utföras, vi visade också upp och förklarade hur Leap Motions kontroll fungerade. Till 

navigeringen på webbsidan hade vi utformat ett scenario som vi bad alla deltagare att följa, vi 

bad dem även att prata högt under tiden de navigerade om vad de gjorde och hur de tänkte 

för att dokumentera deras process.  

Innan försökspersonerna fick navigera på webbsidan med Leap Motion var de tvungna att 

gå igenom en tutorial för en genomgång av de givna gesterna som används till den 

applikation, Touchless, som möjliggör användandet av gester för att navigera på webbsidan.  

Tutorialen är en flerstegsguide för de olika gesterna i applikationen Touchless. Där 

beskrivs allt från var en ska hålla sina fingrar för att Leap Motion ska kunna läsa av ens 

gester, till hur en aktiverar eller inaktiverar applikationen. Applikationen har stöd för gester 

med en till tre (eller fler) fingrar och har två modes, “basic mode” och “advanced mode”. Vi 

använde oss av “basic mode” som är en lättare version med ett mindre antal funktioner i 

jämförelse med “advanced mode”, vi valde detta mode eftersom vi ansåg att det skulle 

underlätta för inlärningen hos försökspersonerna då de inte behövde ha lika många 
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funktioner i minnet. De gester och funktioner som fanns med i “basic mode” var "klicka" (ett 

finger ovanför Leap-kontrollen i en gest som för att klicka i tomma luften, se figur 3), 

"scrolla" (två eller fler fingrar i en cirkelrörelse vertikalt mellan användaren och skärmen, se 

figur 4) samt "zooma" (två fingrar i en cirkelrörelse vertikalt mellan användaren och 

skärmen, se figur 4). Se figur 5 för de gester och funktioner som är givna för både “basic 

mode” och “advanced mode”. 

 

 

 

 

Webbsidan som försökspersonerna ska navigera på innehåller en startsida med tre stycken 

bilder föreställande en hund, en katt och en karta. Se figur 6.  Respektive bild är en länk till 

en annan sida, (a) hunden, (b) katten, (c) kartan. Bilderna på hunden och katten leder till en 

sida med en kort film på en hund respektive katt och en kort textbeskrivning under filmen. 

Sidorna med hunden och katten har samma upplägg, det enda som skiljer dem åt är 

innehållet beroende på om det är hunden eller katten som sidan handlar om. Se figur 7 för ett 

exempel på sidan med hunden. Bilden på kartan leder till en sida med en inbäddad Google 

Maps-karta som kan zoomas in och ut på flera olika sätt, bland annat via plus- och 

minusknapparna, markerade i figur 8. 

 

 

 

 

 

Figur 3, klicka Figur 4, scrolla och zooma med 2 fingrar 

Figur 5 
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Genomförandet av experimentet för försökspersonerna gick till på följande vis; 

försökspersonen använde sig av musen för att klicka sig igenom tutorialen och fick även 

under tutorialen testa de olika givna gesterna som användes under navigeringen på 

webbsidan. När tutorialen var klar och personen kände sig redo för att gå vidare fick den 

fortsätta använda Leap Motion och följa scenariot för navigeringen på webbsidan. När den 

var klar med detta steg fick personen följa samma scenario fast denna gång använda mus och 

tangentbord istället för Leap Motion. Den andra gruppen började enligt scenariot 

experimentet med att navigera på webbsidan med mus och tangentbord, för att sedan gå 

vidare till att göra tutorialen för Leap Motion, och till sist följa scenariot för att navigera med 

gesterna på webbsidan. Tabellen nedan (figur 9) visar hur uppdelningen såg ut. Vid 

utförandet av vårt experiment använde vi oss av Repeated Measures Design där alla deltagare 

fick testa båda tekniker. 

 

 

 

Figur 7 Figur 8 

Figur 6, från vänster (a), (b) och (c) 
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3.2.1 Leap Motions hårdvara 

Leap Motions hårdvara består av en kontroll med två infraröda kameror och tre LED:s som 

alla finns inuti det skyddande höljet av glas och aluminium (Leap Motion, 2013) (se figur 10). 

I jämförelse med andra liknande tekniker, till exempel Microsoft Kinect, kan Leap Motion 

känna av gester ned till de mest hårfina rörelser med ett finger. Systemet skapar ett 

tredimensionellt interaktionsutrymme av fyra kubikfot (Terdiman, 2012). Leap Motions 

hårdvara kopplas in via USB till datorn och Leap Motions mjukvara i datorn analyserar 

rörelserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9, tabell över ordning för experimentdeltagare 

Figur 10, Leap Motions kontroll (Leap Motion, 2014) 
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3.2.2 Enkät 

Efter genomfört experiment lät vi alla deltagare svara på en enkät. Enkäten bestod av både 

flervalsfrågor och frågor med svarsfält, för att både kunna mäta upplevelser och tidigare 

erfarenheter. 8 stycken av frågorna var påståenden med fyra svarsalternativ, från 1 - "Håller 

inte med" till 4 - "Håller med", enligt Likertskalan. Likertskalan används ofta vid 

attitydmätning, för att mäta intensiteten av känslorna för olika ämnesområden (Bryman, A. 

2012), vi valde att använda fyra svarsalternativ för att inte alla skulle använda 

mittenalternativet. Vi ville ha ett svar som tydligt gick mot positivt eller negativt för att 

lättare kunna dra slutsatser med hjälp av indikationer på försökspersonernas åsikter. 

Frågorna behandlade allt från om försökspersonen hade tidigare datorvana till om den 

kunde tänka sig att använda Leap Motion igen, se bilaga 8.2 för enkätupplägg. Vi ville ta reda 

på mer om hur försökspersonerna uppfattade tekniken och hur de själva ville använda den. 

Vi valde också att ta med en fråga om tidigare användning av gestteknik, för att se om 

försökspersonerna hade använt Leap Motion, någon spelrelaterad teknik eller gester i helt 

annat syfte innan de var med i vårt experiment.  

3.3 Kritik av experiment 

Några faktorer som kan påverka resultatet i experimentet är dels att försökspersonen lär sig 

upplägget på scenariot eller sidan den förväntas navigera på, dels att försökspersonen 

reagerar på verktygen i sig på sådant sätt att experimentet påverkas. Det är de faktorer som i 

Social Research Methods (Bryman, 2012) kallas “Test reactivity” och “Maturity”. 

Att alla försökspersoner fick prova båda verktygen, enligt repeated measures design (som 

också kan kallas complete within-subject design (Dooley, 1995)), och att vi lät varannan 

person börja med respektive teknik balanserade experimentet, vilket gjorde att vi fick 

möjlighet att se huruvida det fanns skillnad mellan att börja med mus och tangentbord eller 

Leap Motion (Mitchell & Jolley, 1996). 

Vi hade partiellt bortfall då ett fåtal försökspersoner valde att inte svara på några av 

frågorna. Vi valde att inte använda något "vet ej"-alternativ, då vi inte ville riskera att fler 

valde det istället för att skriva ett svar på frågan. Hade respondenterna varit tvungna att 

svara på alla frågorna hade de kanske valt att avbryta, eller inte svarat sanningsenligt, därför 

satte vi inga frågor som obligatoriska. 

Partiellt bortfall från respondenten kan bero på att den glömt att svara eller valt att inte 

lämna vissa uppgifter som till exempel upplevs som känsliga eller krävande (Japec et al., 

1997). På de frågor som krävde ett skrivet svar hade vi några bortfall på en fråga där 

respondenten skulle ge förslag på vad Leap Motion kan användas till. Denna fråga kan ses 

som en krävande fråga eftersom respondenten måste utforma ett argument. Vet 

respondenten inte vad den ska svara finns det en risk att den frågan hoppas över. Partiellt 

bortfall i detta fall kan både bero på respondenten och på mätinstrumentet (Japec et al., 

1997), det vill säga försökspersonen och hur den agerade samt enkäten och hur den är 

utformad. 

Japec et al. (1997) nämner att man bör redovisa partiellt bortfall för viktiga variabler och 

redovisningsgrupper, även orsakerna och hur man har hanterat bortfall i bearbetningen bör 

redovisas. Eftersom vi baserar våra huvudsakliga argument utifrån delen med flervalsfrågor i 
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enkäten är det också våra viktigaste variabler. Därför har vi valt att inte lägga ner större 

engagemang på att samla och redovisa bortfall från delen i enkäten där respondenterna själva 

fritt får fylla i sina åsikter. En person valde att på två flervalsfrågor utelämna något svar, ”Jag 

vill inte använda gester när jag navigerar på webben” och ”Jag känner mig obekväm när jag 

använder gester”. Eftersom vi hade ett litet bortfall påverkade det inte resultatet på ett 

negativt sätt. En person valde att inte fylla i något under ”Vad tycker du Leap Motion inte 

borde användas till?”. Fem personer valde att inte skriva något i textrutan för ”Övriga 

åsikter”. Utöver detta valde tre personer att svara ”vet ej” på en eller fler av frågorna ”Vad var 

lättast med Leap Motion?”, ”Vad tycker du Leap Motion borde användas till?” och ”Vad 

tycker du Leap Motion inte borde användas till?”.  

Problemet med snöbollsurval som urvalsmetod är att urvalet sällan representerar hela 

populationen särskilt väl, att det inte alltid finns en klar population (Bryman, 2012). 

Eftersom vi vill undersöka hur Leap Motion kan användas i största allmänhet är det väldigt 

svårt att representera hela populationen, därför har vi använt snöbollsurval när vi valde ut 

vår population. 

4. Resultat av experiment 
Nedan har vi beskrivit vårt resultat av experimentet samt den efterföljande 

enkätundersökningen.  

Tillvägagångssättet varierade både gällande hur försökspersonerna använde mus och 

tangentbord och hur de använde gester. Alla 13 försökspersoner använde scrollhjulet på 

datormusen, 4 använde plus- och minusknapparna på kartan för att zooma in eller ut, istället 

för att använda scrollhjulet för samma funktion. När de skulle utföra samma uppgift med 

Leap Motion var det väldigt få, endast 2 av 13, som valde att använda knapparna för att 

zooma. Då var det istället fem stycken som använde de gester de kände till sedan tidigare, 

från smarttelefoner eller surfplattor. Kanske beror detta på att många av försökspersonerna 

hade svårt att komma ihåg vad de hade lärt sig på tutorialen, vilket tydligt visades när de 

började navigera med gesterna på sidan. Det fanns då en tendens att försökspersonerna 

började använda helt andra gester för att scrolla och zooma än vad de några minuter tidigare 

hade tränat på, till exempel som de gör när de använder teknik med touch-funktioner.  

Olika testpersoner valde att ägna olika mycket tid vid tutorialen för Leap Motion, allt från 

2 till 8 minuter. 2 av 13 hade problem med språket, då den är skriven på engelska, och därför 

valde vi att förklara några detaljer för alla för att förtydliga. De saker vi förklarade var dels 

vad som menades med ”hover zone” och ”touch zone” (se figur 11) och vilken version av 

förinställningarna vi valt att använda under experimentet. Figur 11 visar de olika zonerna och 

var man behöver hålla handen för att kontrollen ska kunna läsa av om man vill klicka eller 

inte. När man för in handen i ”touch zone”, som är framför pekfingret på bilden (från Leap 

Motion-kontrollen och framåt), kan det jämföras med att man klickar med den vänstra 

musknappen – eller trycker på en pekskärm. När man för handen tillbaka in i ”hover zone” 

(från Leap Motion-kontrollen och bakåt) visas istället en liten markör på skärmen som 

representerar var användarens finger är i relation till skärmen. I tutorialen finns en 

tvådimensionell bild med två rutor, en grå och en grön, som försöker visa dessa zoner där 

“hover zone” är på vänster sida och “touch zone” är på höger sida. Detta ledde till att 
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försökspersonerna i början rörde handen i sidled istället för framåt och bakåt, därför tog det 

extra lång tid för försökspersonerna innan de förstod detta läge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem vi uppmärksammade under experimenten var att försökspersonerna hade svårt att 

hitta och komma ihåg i vilket läge de behövde ha händerna för att Leap Motion kontrollen 

skulle förstå att de ville klicka/inte klicka, det vill säga ”hover zone” och ”touch zone”. Det 

fanns en tendens hos försökspersonerna att hålla händerna för långt framför kontrollen 

under tutorialen (se figur 12), men när de lämnat tutorialen för att följa scenariot på 

webbsidan fanns inte den tendensen kvar. När försökspersonerna hade sina händer för långt 

fram så var de konstant i ”touch zone” och kunde därför inte interagera med sidan. För att de 

skulle kunna fortsätta navigera var de tvungna att dra tillbaka handen (se figur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlag gick navigeringen med Leap Motion bra för samtliga försökspersoner, de största 

hindren var att scrolla och zooma. Det var bara 2 av 13 personer som faktiskt lyckades scrolla 

Figur 11 

Figur 12 Figur 13 



 

13 

 

och zooma på det sättet som tutorialen visade exempel på. Om försökspersonerna “fastnade” 

med att zooma in och ut kartan blev de frustrerade. När vi ställde frågan “hur skulle du vilja 

zooma?” fick vi svaret “som man gör med touch”. Det vill säga att med tummen och 

pekfingret “nypa” (se figur 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som vi la märke till var att det väldigt sällan var någon av försökspersonerna som 

använde tangentbordet för att navigera, en försöksperson använde mellanslag för att starta 

eller pausa en video. Oftast valde försökspersonerna att använda scrollhjulet på musen för att 

scrolla upp och ner på sidan, samt för att zooma in och ut kartan. Det var ingen av de 13 

försökspersonerna som hade problem med att navigera på webbsidan med hjälp av mus och 

tangentbord. 

Utöver våra iakttagna analyser från experimentet utförde vi tre statistiska chitvå-test. 

Chitvå-test är en statistisk metod inom hypotesprövning som används för att undersöka om 

det finns en skillnad mellan två eller flera variabler. I testet finns två hypoteser, en 

nollhypotes och en alternativhypotes (den vi vill testa). I testet utgår man från att jämföra 

observerade och förväntade värden, där det förväntade värdet är det värdet vi kan förvänta 

oss om vår alternativhypotes är sann. Chitvå-värdet som man får ut av testet har ingen 

betydelse på egen hand, utan måste tolkas i samband med sin nivå av statistisk signifikans, 

alltså att p-värdet (sannolikhetsvärdet) är mindre än signifikansnivån. Vid alla våra test valde 

vi att använda en låg signifikansnivå, 0.01, eftersom risken för fel är större med en högre 

signifikansnivå (Bryman, 2012). Det var även lämpligt med en låg signifikansnivå eftersom vi 

hade ett väldigt litet urval.   

Det första chitvå-testet utfördes för att undersöka om Leap Motion och mus och 

tangentbord är lika effektiva, tidsmässigt, vid navigering (se figur 15). Figur 15 visar en tabell 

över olika tidsintervall för användningen av de olika teknikerna, hur många av 

försökspersonerna som tog en viss tid på sig samt hur många de var totalt. Anledningen till 

att vi ville göra detta test var för att se om det inte skulle spela någon roll om man valde att 

navigera med Leap eller mus, om man enbart fokuserade på att kunna navigera snabbt. Det 

vi fick ut av vårt resultat var att det fanns en skillnad i effektiviteten för de nämnda 

navigeringsteknikerna. Utifrån vårt test kan vi dra slutsatsen att går det snabbare att 

navigera med mus och tangentbord istället för att navigera med Leap Motion. 

Figur 14 
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För att dra ytterligare och tydligare slutsatser om det skiljer sig i tid beroende på vilken 

teknik försökspersonen använde först i experimentet utförde vi ett andra chitvå-test där vi 

jämförde de som i experimentet började med att använda Leap Motion med de som började 

använda mus och tangentbord (se figur 16). Resultatet vi fick ut var att det fanns en skillnad 

tidsmässigt beroende på om man använde Leap Motion eller mus/tangentbord först i 

experimentet. Det finns en tendens att det går snabbare att navigera med Leap Motion om 

man har använt mus och tangentbord först i experimentet. Vad detta beror på kan vi inte 

säga eftersom vi inte analyserar alla påverkande faktorer, men det är ändå en intressant 

upptäckt. I figur 16 är “Leap 1” de som började använda Leap Motion i experimentet. “Leap 

2” är de försökspersoner som började använda mus och tangentbord, det vill säga de som 

använde Leap Motion sist i experimentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motsvarande chitvå-test för att använda mus och tangentbord först i experimentet (se figur 

17) visar inte samma tendens - det spelar inte samma roll hur vida man använder mus och 

tangentbord först eller inte. Utifrån vårt resultat kunde vi inte bevisa att det fanns en 

effektivitetsskillnad för navigering med mus och tangentbord beroende på om man utförde 

experimentet med mus och tangentbord först eller inte. Det vill säga att det går ungefär lika 

Figur 15, chitvå-test  

Figur 16 
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snabbt att navigera med mus och tangentbord på webbsidan vare sig man börjar navigera 

med den tekniken eller inte. I figur 17 är “mus/tangentbord1” de försökspersoner som 

började använda mus och tangentbord först i experimentet. “mus/tangentbord2” är de som 

använde mus och tangentbord sist i experimentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Enkät 

En av frågorna försökspersonerna fick handlade om deras datorvana. Det var bara en av de 

tillfrågade som sade sig vara lite ovan med att använda datorer, utöver det menade 

försökspersonerna att de hade datorvana. Det var dessutom tre personer som svarade att de 

inte tycker om att använda mus och tangentbord. Det fanns också stor samstämmighet bland 

försökspersonerna om att gester inte behövs för att navigera på webben, 9 av 13 höll inte med 

om att gester behövs. En fråga där samstämmigheten å andra sidan var förhållandevis låg var 

då vi frågade om hur bekväm de kände sig med att använda gester. Då svarade 3 av 13 

personer att de känner sig obekväma, 6 personer uttryckte att de känner sig måttligt 

obekväma, medan 3 personer uttryckte att de var mer eller mindre bekväma med att använda 

gester. 

 

Figur 18 och 19, respektive. I figurerna ovan betyder 1 “håller inte med” och 4 betyder 

“håller med”. 

 

Av de som var med i experimentet var det endast 2 av 13 som inte använt någon typ av 

gestbaserad teknik tidigare. Ingen av de tillfrågade hade använt Leap Motion tidigare. 

Figur 17 
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Majoriteten hade använt Nintendo Wii tidigare, det vill säga ett spelsystem med 

rörelsesensorer i kontrollen. Några hade använt Microsoft Kinect och Playstation 

Move/Playstation Camera, vilka är spelsystem där en kamera läser av spelarens rörelser. Fyra 

av de som tidigare provat annan gestbaserad teknik hade använt mer än en gestbaserad 

teknik. 

När försökspersonerna i enkäten fick uttrycka vad de fann lättast att göra med Leap 

Motion var svaren blandade. Två personer nämner att det var lätt att finna skillnaden mellan 

“hover zone” och “touch zone”, något som många annars hade problem med under 

experimentet. Det var 7 av 13 försökspersoner som reflekterade över att det var lätt att förstå 

“klicka”-funktionen, hur man “siktade” och att man bara behövde använda handen för att 

navigera.  

Det försökspersonerna tyckte var svårast var bland annat att zooma och scrolla, att hitta 

rätt rörelse för rätt kommando och att förstå hur mycket rörelse en gest krävde för att 

uppfattas. Det var en respondent som uttryckte svårigheten med att nyttja alla dimensioner 

och att det inte kändes som att det man gjorde med gesterna representerade det som hände 

på skärmen fullt ut. 

Överlag var försökspersonerna positiva till användningen av Leap Motion och gester när 

de interagerar med datorn, oavsett hur bra eller dålig upplevelse de haft med att navigera på 

sidan. Detta visades både genom att 8 av 13 höll med om påståendet “Det var kul att använda 

gester”, men också i frågan “Övriga åsikter” där 6 personer valde att skriva att de tyckte det 

var kul eller roligt att prova på Leap Motion. I frågan om vad de anser att Leap Motion borde 

användas till var det allt från spel, nöjessurfande, 3D-modellering och för handikappade 

personer som har svårigheter med att använda musen. Samtidigt fanns det situationer där de 

trodde att Leap Motion kanske skulle vara krånglig att hantera till exempel för personer som 

har svårt med motoriken eller där det är viktigt med precision, exempelvis vid kirurgiska 

ingrepp. 

5. Diskussion 
I denna del diskuterar vi vårt resultat av vår undersökning. Vi börjar med att diskutera för- 

och nackdelar med Leap Motion och fortsätter med att diskutera olika påverkande faktorer 

till varför vi fått det resultat vi fått, för att sedan avsluta med att diskutera Leap Motions 

framtid.  

5.1 För- och nackdelar med Leap Motion och andra tekniker 

Leap Motion är relativt billig, kostar runt 700 kronor. Det är en liten kontroll, vilket innebär 

att den inte är svår att ha med sig, men då den är trådbunden via en USB-kabel hade det varit 

bekvämt om den fungerade via Bluetooth. En trådlös variant hade både gjort att användaren 

kunde placera sig på valfri plats i rummet, man behöver då inte vara precis vid datorn, och att 

den lätta kontrollen inte skulle flyttas efter kabeln. Det var ett problem vi upptäckte under 

experimenten, att USB-kabeln som satt i kontrollen var svår att forma och dessutom var lätt 

att komma åt, vilket innebar att kontrollen flyttades runt för försökspersonerna.  

Leap Motions mjukvara har ett stort bibliotek av gester tillgängliga, vilket innebär att 

potentialen för vad man kan använda den till är stor. Det går att skapa skräddarsydda 
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applikationer till olika datorprogram (till exempel Adobes programsvit eller andra program 

för specifika uppgifter). Under experimentet användes endast ett fåtal av dessa möjliga 

gester, ändå var förvirringen stor kring vilka gester som gjorde vad. Det visar att det krävs 

bättre koppling mellan Leap Motion-applikationen och dess användningsområde - Touchless 

var inte kopplad till vårt scenario på något sätt.  

Att händerna var tvungna att hållas precis ovanför Leap Motion-kontrollen medförde att 

det inte var enkelt att använda sina naturliga och instinktiva gester då det endast fanns ett 

visst omfång på det bestämda rörelseområdet. McNeill (1992) menar som tidigare nämnt att 

vi ofta använder oss av våra gester nästan omedvetet, kan det då begränsa oss i vårt naturliga 

gestikulerande när vi har en viss bestämd ram att hålla oss inom vid interaktion med 

tekniken? Eller går det naturliga, dagliga användandet av gester inte ihop med användandet 

av gestteknik? Antagligen inte eftersom våra naturliga gester väldigt sällan liknar de fasta 

gesterna som är förbestämda i applikationerna. Det krävs vidareutveckling av gesttekniken 

för att den ska kunna tolka våra instinktiva gester.  

En annan gestteknik som också används ofta är Microsoft Kinect, vars kamera är lätt att 

integrera i befintliga system och kostar lite, vilket innebär att trösklarna för att börja använda 

tekniken är förhållandevis låg. Hade vi använt Microsoft Kinect hade vi dock behövt tänka på 

hållningen hos försökspersonerna på ett helt annat sätt, då den använder positionen för 

användarens axlar för att avgöra åt vilket håll personen är riktad. Kinect läser av ett väldigt 

stort område, vilket gör riskerna för fel mycket större än vid användning av Leap Motion, 

men Kinect är bra då människors plats i rummet är viktigt att hålla koll på.  

En gestteknik som ofta användes tidigare, och ibland används än idag, är handskar med 

sensorer. Det blir en annorlunda upplevelse som inte är naturlig på samma sätt. Det har 

under årens lopp funnits många olika varianter, men de har ofta varit dyra och krävt mycket 

extra teknik. Det fungerar inte lika bra i varken offentliga miljöer eller på sjukhus, då de 

kräver att användaren tar på sig ett par handskar - och därför blir en väldigt ohygienisk 

lösning.  

Ett problem som alla dessa gesttekniker har gemensamt är att försöka hitta det naturliga i 

gesttekniken och inte bli låsta vid att vara artificiella kontrollenheter, något som är väldigt 

svårt. Vi nämnde tidigare att Malizia & Bellucci (2012) menade att användarna bör kunna 

interagera med tekniken med samma gester som de använder i det dagliga livet. Det är tydligt 

att utvecklingen av gestteknik inte har hunnit komma så pass långt på vägen att det är möjligt 

att utgå från detta. Idag kommer dessa gesttekniker med ett antal färdiga uppsättningar med 

gester som utvecklaren har bestämt. För att mer naturliga gester ska kunna användas med 

tekniken behöver utvecklaren exempelvis göra studier för att få en större förståelse av vad 

användarna vill använda för gester och vad de känner sig bekväma med. Dock skiljer sig våra 

instinktiva gester sig åt beroende på olika kulturer och miljöer, och det är väldigt svårt att 

verkligen fastställa våra instinktiva gester utan att observera en användare under en längre 

tid för att ta reda på vilka instinktiva gester just denna har. Därför kan det vara lämpligt att 

försöka hitta en större mängd gester som användarna kan välja bland, precis som vi tidigare 

nämnt där Allport et al. (1995) ger förslag på att förse användaren ett visst antal olika 

uppsättningar gester där användaren själv kan välja vad den vill använda för gester, vad den 

anser vara lämpligt att använda i en viss situation. Där finns det inga gester som är rätt eller 
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fel utan bara en mängd olika valmöjligheter om vad som enligt användaren är lämpligt i olika 

situationer. 

5.2 Mänsklig påverkan 

Det finns många faktorer som kan ha påverkat resultatet på experimentet. Om man ser 

utifrån mänsklig påverkan från försökspersonerna kan det ha att göra med allt från 

nervositet över att försökspersonerna känner att de behöver prestera bra (även om vi har 

varit tydliga med att vi inte lägger någon värdering vid deras prestation), tanken på att bli 

filmad, att vi är i rummet och att de kanske känner sig iakttagna, till att försökspersonen inte 

har tillräckligt tålamod att lära sig det som står i tutorialen. Har personen 

inlärningssvårigheter kan det spela stor roll för hur snabbt personen tar till sig och lär sig de 

givna gesterna, samt om personen har väldigt dåligt minne eller är ointresserad lär den inte 

komma ihåg vilka gester den ska använda när den börjar navigera på webbsidan. 

Det vi kunde lägga märke till under experimenten var att försökspersonerna hade olika 

sittställningar, några hade stolen väldigt långt in mot bordet och därför blev deras 

rörelseområde begränsat. Av de försökspersoner som till synes hade en avslappnad 

sittställning kunde också röra handen/armen på ett mer avslappnat sätt och fick därför ett 

större rörelseområde än de som hade stolen längre in mot bordet. 

Eftersom Leap Motion är känslig och läser av väldigt små rörelser är det viktigt med 

precision. Därför kan det ha olika effekt beroende på om försökspersonen använder sin 

huvudhand när den navigerar med Leap Motion eller inte. Oftast är man mer stadig och kan 

lättare precisera sina rörelser med sin huvudhand än den andra, till exempel så är en 

högerhänt person oftast bättre på att skriva med sin högra hand än den vänstra.   

5.3 Undersökningens påverkan på resultatet 

Utöver en mänsklig påverkan på resultatet i form av försökspersoner kan även vi som 

utformat undersökningen påverka resultatet. I vårt val av att använda “basic mode” på 

tutorialen för Leap Motion ansåg vi att det var enklare för försökspersonerna att lära sig de 

givna gesterna snabbare. Hade vi istället använt oss av “advanced mode”, där man med ett 

visst antal fingrar kan göra fler saker (exempelvis kan man med ett finger både klicka, scrolla 

och dra – jämfört med “basic mode” där man med ett finger bara kan klicka). Det hade 

inneburit att försökspersonerna varit tvungna att hålla många fler funktioner i minnet, vilket 

vi inte ansåg vara nödvändigt i vårt experiment. 

Eftersom vi insåg att tutorialen i vissa fall kunde vara lite missvisande och svår att förstå 

valde vi att förtydliga några delar under tutorialens gång, till exempel vad som menades med 

”touch zone” och ”hover zone”. Detta kan ha en påverkan på resultatet eftersom 

försökspersonerna inte fick lista ut allt själv, det vill säga inlärningsperioden blev förkortad. 

Även det vi sa kan ha gjort skillnad, de kanske förlitade sig på att vi skulle säga till om de 

gjorde något “fel” eftersom vi förtydligade en sak, kanske förväntade de sig att vi skulle 

förtydliga annat som de eventuellt missuppfattade. 

Utformandet av scenariot kan även det haft en påverkan på resultatet. Vi utformade 

scenariot utifrån att alla försökspersoner skulle navigera på alla sidor på webbsidan för att 

testa alla funktioner som fanns. Att navigera på sidan med kartan insåg vi var svårare än vi 
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hade trott. Därför blev det också ett bra test för att se om det verkligen var möjligt att fullfölja 

scenariot, vilket alla 13 försökspersoner lyckades med. 

Webbplatsens upplägg var inledningsvis menat att likna ett museums informationsskärm, 

men blev sedan mer generaliserat för att kunna agera platshållare för i princip vilken 

webbplats eller informationsskärm som helst. Vi designade sidan med gesttekniken i åtanke, 

att menyknapparna inte skulle vara för små och att det inte skulle ligga för mycket 

information för tätt inpå varandra.  

Inledningen på enkäten utformades så att försökspersonerna skulle känna sig bekväma 

och inte känna press över att behöva svara på enkäten. Att vi valde att bara ha fyra 

svarsalternativ på flervalsfrågorna kan ha lett till att de som kände sig osäkra eller inte hade 

en åsikt tvingades till en åsikt, men det visade också åt vilket håll de lutade, om de var mer 

positiva eller mer negativa.  

5.4 Framtiden för Leap Motion 

Leap Motion kan i framtiden vara bra i både sjukhusmiljöer, inom industrin och i offentliga 

rum. Den kan till exempel användas på museum vid utställningar, för att besökaren själv ska 

kunna välja vilka objekt den vill läsa mer om eller se bilder och video om. Ett annat tillfälle då 

Leap Motion skulle vara bra vore vid biljettautomater, där skulle Leap Motion, tillsammans 

med röststyrning till exempel, kunna ersätta de slitna tangentbord och trackball-möss som 

finns idag. 

Till skillnad från Ghalwash och Nabil (2013) tror inte vi att det är något problem att 

använda gestteknik på publika platser och till system som används av många personer - så 

länge man inte använder teknik som lätt störs av andra människor. Här visas den stora 

finessen med Leap Motion jämfört med Microsoft Kinect eller andra webbkamera-baserade 

tekniker - Leap Motion läser bara av utrymmet direkt ovanför kontrollen, medan Kinect och 

andra läser av ett stort område bakom användaren. 

Ska Leap Motion användas för hemmabruk blir det antagligen dels kombinerat med mus 

och tangentbord, dels för väldigt specifika uppgifter som spel eller design. Försökspersonerna 

visade att de lärt sig touch-funktioner, men kanske kan de med tillräckligt mycket frihet hitta 

en uppsättning gester som känns mer naturlig för de uppgifter de vill utföra. Precis som 

Maliza och Bellucci (2012) diskuterar behöver designen av gränssnitt tillvarata det naturliga i 

att styra med gester och tal. Det bygger helt enkelt både på att den som designar systemet 

möjliggör andra typer av navigering och att den som använder systemet vänjer sig vid att inte 

styra på samma 2D-plan som den gör med musen. Flera av försökspersonerna reflekterade i 

sina enkätsvar över att det var lätt att förstå “klicka”-funktionen, hur man “siktade” och att 

man bara behövde använda händerna, vilket tyder på att gesterna var relativt naturliga ändå, 

trots att det uppstod en del problem. 

Om användaren redan känner till miljön tekniken ska användas i - i vårt fall en vanlig 

webbsida eller enkelt program - har användaren, som Ebert et al. (2012) också kom fram till, 

lättare att vara effektiv. Om tekniken i framtiden ska användas till program med många 

funktioner kan det vara smidigt att använda gester som genvägar till olika funktioner, till 

skillnad från navigering med mus och tangentbord, då det ofta krävs flera klick eller att man 

använder båda händer för att skriva ett snabbkommando. 
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En intressant iakttagelse var att försökspersonerna oftare använde scrollister och knappar 

med mus och tangentbord - och framförallt inte använde tangentbordet trots att de kunde 

använt piltangenterna för att ta sig ner på sidan eller mellanslag för att pausa videon. Med 

Leap Motion försökte de å andra sidan i första hand använda de givna gesterna för att utföra 

uppgifterna - trots att samma knappar och lister fanns där på sidan. 

Ebert et al. (2012) såg att sina försökspersoner vande sig vid tekniken efter ungefär 10 

minuter, våra försökspersoner lade bara 2 till 8 minuter på att lära känna tekniken. Med 

tanke på hur svårt det var för försökspersonerna att komma ihåg vilka gester som beskrevs i 

tutorialen kan slutsatsen dras att de la för lite tid på att lära känna tekniken. Vad det berodde 

på är svårt att säga, men att tutorialen inte var specialgjord för vårt syfte utan väldigt generell 

(och dessutom på engelska) kan ha gjort att försökspersonerna inte ägnade tillräckligt mycket 

tid vid den, utan snarare klickade igenom den för att sedan komma till scenariot och inte veta 

hur gesterna fungerade. Både utifrån våra statistiska chitvå-test och från våra iakttagelser 

från experimenten visade det sig att det inte var tidseffektivt att använda Leap Motion när 

försökspersonerna navigerade på webbsidan. I testen har vi bortsett från vaneaspekten (den 

tid det tar innan försökspersonerna känner sig bekväma och kan behärska den nya tekniken) 

och det kan ha medfört att det inte blir ett legitimt chitvå-test. De försökspersoner som 

började använda mus och tangentbord i experimentet hade lättare att navigera på webbsidan 

med Leap Motion, här kan man dra kopplingar till vaneaspekten, där försökspersonerna har 

fått använda den teknik de känner sig bekväma vid till att “lära känna” webbsidan innan de 

använder Leap Motion som de överlag är mer obekväm med att använda. Vad anledningen är 

till att det går bättre att navigera med Leap Motion om man har använt mus och tangentbord 

först i experimentet måste undersökas vidare, eftersom det har många olika påverkande 

faktorer, exempelvis att försökspersonen hunnit vänja sig vid webbsidan.  

Det var många av försökspersonerna som förstod, rent logiskt, hur de skulle använda de 

givna gesterna, men att det inte i praktiken inte fungerade lika bra. Det var dock ett flertal 

som uttryckte i enkäten att de med mer övning, mer vana, skulle gjort bättre ifrån sig. 

Eftersom försökspersonerna fortfarande är nybörjare på att använda gester när de navigerar 

så kan det kännas ovant och svårt att hitta gränserna mellan var man siktar och klickar. Det 

kan göra att det blir svårt att klicka med precision och det i sig kan bidra till en osäkerhet 

eller ovilja att använda Leap Motion till att navigera på små, detaljrika webbsidor. 

Användningen av Leap Motion är idag begränsad, mycket på grund av att det finns få 

applikationer att använda tekniken till. Många av de nya teknikerna som utvecklas, till 

exempel touch-tekniken, har en inlärningskurva. Vissa tekniker tar längre tid att lära sig och 

bli van vid än andra. Ju mer en viss teknik implementeras i vårt dagliga liv desto lättare har 

vi att bli vana vid det nya sättet att interagera på. Om gestteknik i stort får ett större 

användningsområde kommer vi lättare att kunna ta till oss den nya tekniken. Men kommer 

Leap Motion att slå igenom som en teknik för hemmet? Utifrån vår enkät fanns det en 

överhängande samstämmighet bland försökspersonerna att gester inte är något som de vill 

använda när de navigerar på webben. Idag är det ett vanligt inslag hos privatpersoner att 

surfa på webben när de är i sin hemmiljö, därför kan man i ett längre led tänka sig att Leap 

Motion kanske inte har en så stor potential att slå igenom hos privatpersoner. Men å andra 

sidan kan man fundera över det faktum att tekniken är relativt ny och inte riktigt har fått en 
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chans att testa sina vingar i hemmiljön. Om dessa försökspersoner hade fått testa Leap 

Motion under en längre tid hade de kanske både vant sig och ändrat sin uppfattning om Leap 

Motions användningsområde. 

Vi anser, baserat på vår undersökning, att Leap Motion kan ha ett bättre 

användningsområde inom till exempel industrin och sjukvården. Att Leap Motion kontrollen 

skulle kunna användas för att styra olika produktioner av olika produkter, visa upp olika 3D-

objekt eller som tidigare nämnt röntgenbilder och man kanske till och med skulle kunna 

styra robotar.  

6. Slutsatser 
I denna undersökning har vi iakttagit hur försökspersonerna som representerar användarna 

av den nya gesttekniken Leap Motion, har tagit sig till och använt sig av Leap Motion i ett 

kontrollerat experiment där de fått testa ett scenario för att navigera med både Leap Motion 

och traditionell teknik (mus och tangentbord). Utifrån experimentet kunde vi se att det var 

svårt för försökspersonerna att använda Leap Motion, det medförde att det blev svårt att 

försöka mäta hur pass effektiv Leap Motion var i jämförelse med den traditionella tekniken 

då försökspersonerna varken hade lärt sig att använda tekniken ordentligt eller hunnit bli 

vana vid den. Även om de flesta av försökspersonerna hade tidigare erfarenhet av gestteknik, 

då inom spelindustrin, hade de svårt att ta till sig Leap Motion. Försökspersonerna ansåg 

dock att de med mer övning och vana skulle behärska tekniken bättre.  

Det vi såg under experimenten och när vi själva hade testat tekniken var att tekniken i sig 

inte är speciellt svår att använda, utan att det största problemet var att komma ihåg vilka 

gester och funktioner som skulle användas när man väl navigerade på webbsidan. 

Utifrån våra iakttagna analyser från experimenten med Leap Motion är tekniken ur ett 

användarvänlighetsperspektiv inte nödvändigtvis bäst lämpad för slösurfande, om man 

bortser från vaneaspekten där användaren fått gott om tid att lära sig och vänja sig vid 

tekniken. Däremot ser vi potential för tekniken inom andra områden, till exempel industri, 

sjukvård, offentlig miljö - där vi diskuterat platser som museum och tågstationer. 

Försökspersonerna föredrog den traditionella tekniken över användandet av gester, och 

sett utifrån experimentet kan vi också se att det gick snabbare med den traditionella 

tekniken.  

Framtiden för gesttekniken i stort ser ljus ut, det finns stor potential för tekniken att 

konkurrera med andra interaktionsmedel. Tekniken har många användningsområden att 

sprida sig till, även om den privata hemmiljön inte ännu är ett av dem.   

6.1 Framtida forskning 

Utifrån vårt resultat skulle det vara intressant att utföra en undersökning där man observerar 

en större grupp försökspersoner under en längre tidsperiod, både för att dra generella 

slutsatser om beteendemönster vid inlärning av en ny teknik samt för att försökspersonerna 

hinner bli vana vid den nya tekniken. Om försökspersonerna hinner bli vana vid den nya 

tekniken kan jämförelsen vid till exempel effektivitetssynpunkter mellan de två tekniker man 

jämför påverkas. Ett exempel kan vara att jämföra touch-teknik med gestteknik då vi i vår 

undersökning kunde se tendenser hos försökspersonerna att vilja använda gesttekniken som 
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när de använder touch-teknik.    

En annan infallsvinkel på den framtida forskningen kan vara att inte fokusera på själva 

gesttekniken i sig utan istället utgå från att försöka hitta generella beteendemönster när 

försökspersoner använder sig av gesttekniken, inte utgå från att jämföra olika tekniker utan 

utgå från en generell framtida utvecklingsståndpunkt för naturliga gränssnitt i stort, till 

exempel skapa nya ramverk. 

En annan infallsvinkel kan vara att utföra ett liknande experiment men att utföra det i en 

okontrollerad miljö, till exempel på ett museum eller tågstation, där mycket folk rör sig och 

försökspersonerna får chans att sätta sig in i själva uppgiften på ett mer naturligt vis. Man 

skulle också kunna tänka sig ett utforskande experiment, där försökspersonerna inte får ett 

scenario att utföra utan istället blir presenterade för systemet och själva får utforska 

funktioner och användningsområden.  Ytterligare en infallsvinkel kan vara att i experimentet 

ha två skilda testgrupper där varje testgrupp bara använder och gör experimentet med en 

teknik, på så vis blir inte försökspersonerna inte vana vid experimentets tillvägagångssätt då 

de inte behöver utföra samma scenario två gånger med två olika tekniker. 
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8. Bilagor 

8.1 Scenario 

Följ anvisningarna nedan.  
 

1. Ta dig till sidan med katten. 
2. Spela upp videon. 
3. Pausa videon. 
4. Läs texten under videon. 
5. Ta dig till sidan med hunden. 
6. Spela upp videon.  
7. Läs texten under videon. 
8. Ta dig till sidan med kartan. 
9. Försök att zooma in kartan. 
10. Försök att zooma ut kartan så mycket som möjligt. 
11. Ta dig tillbaka till startsidan. 
 

Experimentet är nu klart. Vänligen svara på vår enkät.  
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8.2 Enkät 
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8.3 Webbsida 
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